
 

Πόσες απουσίες μπορεί να κάνει ένας μαθητής 

χωρίς επιπτώσεις ;

• ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 

(Σε κάθε περίπτωση με πάνω από 64 αδικαιολόγητες  ο μαθητής 

 

Πόσες  συνολικά  απουσίες

κάνει ένας μαθητής;

• Μέχρι 114 απουσίες  

εφ όσον όμως οι αδικαιολόγητες είναι έως 64.                                                              

πρέπει να είναι δικαιολογημένες
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Άρα οι πάνω από τις 64  

πρέπει να είναι δικαιολογημένες 

από  κηδεμόνα ή ιατρική βεβαίωση 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ- ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

 

Από 114 μέχρι 164 απουσίες συνολικά

• Προάγεται εφ΄όσον

• ί. Οι αδικαιολόγητες 

απουσίες  δεν είναι 

πάνω από τις 64

• ίί. Ο μέσος όρος των 

προφορικών βαθμών 

είναι τουλάχιστον 

14,5

• iii. διαγωγή είναι 

κοσμιότατη .

• παραπέμπεται για τον 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ σε γραπτή 

και προφορική εξέταση

σε όλα τα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα 

και στο σχέδιο λόγω 

ελλιπούς φοίτησης όταν: 

• δεν ισχύουν οι 

προϋποθέσεις του 

διπλανού πίνακα.

 

Από 164 μέχρι 214 απουσίες συνολικά

• παραπέμπεται για τον 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ σε γραπτή και 

προφορική εξέταση σε όλα τα 

γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 

και στο σχέδιο λόγω ελλιπούς 

φοίτησης όταν:

• ί. Οι αδικαιολόγητες απουσίες  δεν 

είναι πάνω από τις 64

• ίί. Ο μέσος όρος των προφορικών 

βαθμών είναι τουλάχιστον 14,5

• iii. διαγωγή είναι κοσμιότατη .

• Απορρίπτε-

ται αν δεν 

ισχύουν οι 

προϋποθέ-

σεις του 

διπλανού 

πίνακα

 



Πότε μένει οριστικά ο μαθητής στην ίδια τάξη 

λόγω απουσιών     

1) Αν έχει πάνω από 64 αδικαιολόγητες απουσίες.  

2) Αν ο μαθητής συγκεντρώσει πάνω από 214 συνολικά απουσίες. 

3) Όταν έχει πάνω από 164 απουσίες και βαθμό μικρότερο του 14,5 

ή διαγωγή   όχι κοσμιοτάτη. 

 

Πότε δικαιολογούνται οι  απουσίες 

• Όταν οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από γιατρό ή τον 

κηδεμόνα του μαθητή. 

• Όταν οφείλονται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και αυτό 

βεβαιώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή. 

• Ειδικά για απουσίες της πρώτης και της τελευταίας διδακτικής 

ώρας μπορούν να δικαιολογηθούν κατά την κρίση του συλλόγου, 

αν οφείλονται σε ιδιαίτερους λόγους    (καιρός, συγκοινωνίες  

κ.τ.λ) 

 

Απουσίες που δεν δικαιολογούνται 

• Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς που γίνονται κατά τη διάρκεια 

του ημερήσιου προγράμματος χωρίς την άδεια του Δ/ντή  

• Απουσίες που οφείλονται σε αποχή μαθητών  

 

 

 



Δικαιολόγηση απουσιών 

• Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει κάθε φορά μέχρι 2 

συνεχόμενες ημέρες και  συνολικά μέχρι 10 ημέρες  για όλο το 

χρόνο.  

• Οι βεβαιώσεις  δικαιολόγησης  απουσιών  προσκομίζονται από 

τον κηδεμόνα στο σχολείο, το πολύ 10 εργάσιμες ημέρες μετά την 

επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. 

• Για απουσίες  από 3 διαδοχικές ημέρες και πάνω χρειάζεται 

ιατρική βεβαίωση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :  Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν δεσμεύουν 

το σύλλογο, όταν γνωρίζει, με ικανά και επαρκή στοιχεία, τους 

πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή 

 

Ενημέρωση γονέων 

• Όταν ο μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες, ενημερώνεται ο 

κηδεμόνας του.  

• Στη συνέχεια η ενημέρωση γίνεται στην αρχή κάθε μήνα που 

προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του μήνα 

• Όμως η καλύτερη ενημέρωση γίνεται με την συχνή προσωπική 

σας επαφή με  το σχολείο στο οποίο θα  οριστεί ημέρα και ώρες  

συνάντησης με τους   γονείς.                                                      

 


